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HILIGHT 

 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่“วดัอาซากุสะ” 

ชมิไขด่ าทีหุ่บเขาโอวาคดุาน ิ

ชมความงามของภูเขาไฟฟูจ ิ

เพลดิเพลนิกบัการชงชา 

ชมความงามของดอกไมท้ีส่วนโออชิ ิปารค์ 

ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ไปกบั โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์ 

ยา่นชนิจกู ุฮาราจกูุ ชบิูยา่  

เทีย่วเต็มอิม่ทุกวนัไมม่วีนัอสิระ 

ผอ่นคลายกบัการแช่ออนเซ็นจากแรธ่รรมชาต ิ

อิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ 

(XJ600 23.45-08.00 +1) 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิา

โกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หบุเขาโอวาคดุาน-ิ

โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– อาบน า้แร่

ธรรมชาต ิ– บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-

พธิชีงชา – สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ – โตเกยีว 

– ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

วนัที ่4 วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี

– ชอ้ปป้ิงฮาราจกุ ุ– ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ 

วนัที ่5  สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

(XJ601 09.15-14.05) 

TOKYO 

แมวกวกั 

5D3N 

โดยสายการบนิไทย 

แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง : ก.ค. – ก.ย. 62 

 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 27,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 62 29,900.- 

วนัที ่ 13 ก.ค. – 17 ก.ค. 62 29,900.- 

วนัที ่ 17 ก.ค. – 21 ก.ค. 62 29,900.- 

วนัที ่ 25 ก.ค. – 29 ก.ค. 62 29,900.- 

วนัที ่ 26 ก.ค. – 30 ก.ค. 62 29,900.- 

วนัที ่ 06 ก.ย. – 10 ก.ย. 62 27,900.- 

วนัที ่ 13 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 27,900.- 

วนัที ่ 20 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 27,900.- 

วนัที ่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 27,900.- 

 

 

 

 

  

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง 
(XJ600 23.45-08.00 +1) 

  ✈ 
 

2 

สนามบนินารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ศาล

เจา้ฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดาน ิ– โกเทมบะ พรี
เมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์- อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ– บุฟเฟต์

ขาปูยกัษ ์

�  �  �  
FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 

ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – พธิชีงชา 

–สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิ
จกูุ 

�  �  อสิระ 

TOKYO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
วดัอาซากุสะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปป้ิง
ฮาราจกุุ –  ชอ้ปป้ิงชบิูยา่ �  อสิระ อสิระ 

TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

(XJ601 09.15-14.05) ✈   
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง (XJ600 23.45-08.00 +1) 

20.30 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวกในการเช็คอนิและโหลดสมัภาระ [สําคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหาร

สด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

23.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น สนามบนินารติะ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เทีย่วบนิที ่XJ600 [มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง]  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 

(ฟรน้ํีาหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

วนัที ่2 

สนามบนินารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หุบเขาโอ

วาคดุาน ิ– โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ– บุฟเฟต์

ขาปูยกัษ ์(B / L /D) 

08.00 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอ้ย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออก

เดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่า

เมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําท่านออกเดินทางสู ่

อุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนิยมโดยเป็นสว่นหนึ่งของ

อุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮา โกเน่- อสิ ึทีผู่ม้าเยือนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาติ

และดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปีทวิทศันท์ีส่วยงามหลากหลาย รวม

ไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมี ชือ่เสยีงในเรื่องของการ

เป็นแหลง่น้ําพุรอ้นทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มจํีานวนน้ําพุรอ้นมากถงึ 17 แห่ง 

 

ศาลเจา้ฮาโกเน ่( Hakone Shrine ) ตัง้อยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ัง

ของทะเลสาบอาช ิ(Lake Ashi) ถกูซอ่นอยู่ในป่าลกึ สงัเกตง่ายๆคอืจะมี เสาโทรอิสิแีดง 

(Torii) ตัง้เด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดนิไปยังศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมีตะเกยีง

แขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลาง

ตน้ไมใ้หญ่ มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี บางครัง้จะมหีมอกปกคลมุไปทัว่ 

 

หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบ่อน้ําแร่กาํมะถนัทีส่ามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ย

อุณหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ทีเ่ชือ่กันว่า เมือ่กนิไขด่ํา 1 ฟอง จะทําใหม้อีายุ

ยนืยาวขึน้ 7 ปี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บ่าย

 
 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ตส ์(Gotemba Premium 

Outlet) เป็นหนึง่ในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ททีก่ระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ่ น ใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ ตา่งประเทศ เชน่ 

MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 

ADIDAS ฯลฯ 

คํา่  

 

 บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**พเิศษ บฟุเฟ่ตเ์มนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ นพรอ้มนํา้จ ิม้รสเด็ด** 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารคํา่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ภายในโรงแรม 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว – พธิชีง

ชา – สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ(B / L /-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 

 

เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเล นําทา่นขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ

(ข ึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่สามารถมองเห็น

ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึกบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่ัง

ดบัไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

หมายเหต:ุ 

ในกรณีที ่ภเูขาไฟฟจูไิมส่ามารถขึน้ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความ

เป็นมาของภเูขาไฟฟจูแิละเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึเกีย่วกบัภเูขาไฟฟจูไิด ้และยังเป็นจดุ

ถา่ยรูปกบัภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงาม 

จากนัน้เดนิทางสู ่ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัด

แสดงขอ้มูลการปะทขุองภเูขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ 

ความแรงของการสัน่สะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวั

รอดจากสิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนช ้

อปป้ิงสนิคา้ตา่งๆมากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

 

สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชา

ตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดืม่ชา 

ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนทีม่รีายละเอยีดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่าน

ยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัทา่นเองอกีดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของที่

ฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ (OISHI PARK) นับเป็นจุดชมววิฟจูทิีส่วยงามอกีแห่งนงึ ให ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเดนิชมถนนทีป่ระดับประดาไปดว้ยดอกไมท้ี่มีความยาว

ประมาณ 350 เมตร พรอ้มชมความงามของภูเขาไฟฟูจ(ิFuji) ทีเ่ป็นฉากหลัง โดยสวนนี้

จะปลูกดอกไมส้ลับสับเปลี่ยนกันตลอด โดยช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน

กรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่ีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ยดอก

ลาเวนเดอร ์(Lavandula) ส่งกลิน่หอมไปทั่วทัง้สวน สว่นในช่วงเดือนกันยายน จะ

ประดับประดาสวนดว้ยดอกบโีกเนยี(Begonia) หลากสสีัน ส่วนช่วงตุลาคมจนถงึ

พฤศจกิายน สวนนี้จะมพีุ่มโคเคยี ทีจ่ะแดงฉานสดใสในชว่งฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย 

 

เดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับ

การชอ้ป ป้ิงส ินคา้มากมายและเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจ ิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร–ี ชอ้ปป้ิงฮาราจกุ-ุ  

ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ (B / - /-) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิเป็นวัดทีเ่ก่าแก่และ

ไดร้ับความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้

แม่กวนอมิทองคําทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังมี โคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ในนามประตูฟ้าคํารณและท่านจะไดส้นุกกับการ

เดนิเลือกดูสนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯ 

 

เดนิสูร่มิแม่น้ําสมุดิะ อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยทีส่งูทีส่ดุใน

โลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 

มีความสงู 634 เมตร และสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่าง

โจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่ีความสงู 

553 เมตร 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

อสิระชอ็ปป้ิง ยา่นฮาราจกู ุแหลง่วัยรุ่นทีรู่จ้ักกนัดขีองกรุงโตเกยีว เดนิเล่นที ่ถนนทาเค

ชติะ พบกับรา้นคา้ที่ขายสนิคา้วัยรุ่นมากมาย รา้นขนมเครปที่มีชือ่เสยีงฯลฯ หากมา

ในชว่งวันเสาร-์อาทติย ์ท่านจะไดพ้บกับเด็กหนุ่มสาวทีแ่ต่งตัวคอสเพลย ์เลยีนแบบตัว

การต์นู มาเดนิอวดโฉมกนัมากมาย 
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ตอ่ดว้ย ยา่นชบิยูา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงสตรีททีย่ ิง่ใหญ่สดุๆในโตเกยีว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯ

ตา่งๆและรา้นคา้อกีนับพัน ซึง่มหีา้งฯ SHIBUYA 109 ทีร่วบรวมรา้นคา้แฟชัน่ไวม้ากมาย

รวมทัง้มรีูปปั้น “ฮาจโิกะ” หรือเจา้หมาแสนซือ่สตัยฮ์าจ ิทีเ่ฝ้ารอคอยเจา้นายหนา้สถานี

ชบิูย่า ตราบจนวันตายของมัน..และใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิงไปกับหา้งฯเปิดใหม่เมื่อ

เมษายน 2012 น่ันคือ SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ทีส่รา้งทดแทน Shibuya 

Tokyo Bunka Kaikan Building ซึง่อยู่ทางตะวันออกของสถานีรถไฟชบิูย่า เป็นอาคาร

สงู 34 ชัน้โดยมรีา้นคา้ กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ตา่งๆจากทกุมุมโลกมาไวท้ีน่ี่ 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 
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 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง (XJ601 09.15-14.05) 

เชา้ นําทา่นเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนินารติะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนินารติะ ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.15 น. นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
[  บรกิารอาหารเชา้และนํา้ดืม่บนเครือ่ง] 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  TOKYO แมวกวกั 5D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-
3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

12 ก.ค. – 16 ก.ค. 62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 

13 ก.ค. – 17 ก.ค. 62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 

17 ก.ค. – 21 ก.ค. 62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 

25 ก.ค. – 29 ก.ค. 62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 

26 ก.ค. – 30 ก.ค. 62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 

06 ก.ย. – 10 ก.ย. 62 27,900 27,900 27,900 26,900 22,400 7,900 

13 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 27,900 27,900 27,900 26,900 22,400 7,900 

20 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 27,900 27,900 27,900 26,900 22,400 7,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 27,900 27,900 27,900 26,900 22,400 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900- บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ /ตอ่ทา่น 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


